S.H.E.L.L. NIEUWSBRIEF
OUDEHASKE – SEPTEMBER 2018

INHOUD NIEUWSBRIEF

VERKOOP OUDE GYMPAKJES

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
SPORTKLEDING S.H.E.L.L.
VERKOOP OUDE GYMPAKJES
AGENDA
GROTE CLUBACTIE
EVEN VOORSTELLEN

Omdat er geen gebruik meer gemaakt wordt van de
oude gympakjes, gaan deze de verkoop in! Voor
slechts EUR 5,- heb je je eigen gympakje. Er wordt een
pas- en verkoopmoment georganiseerd:
▪ dinsdag 11 september
▪ 15.30 – 16.30 uur
▪ Kulturhûs Oudehaske

WE ZOEKEN NOG VRIJWILLIGERS!

Mocht je tussentijds vragen hebben, mail dan naar
info@shelloudehaske.nl

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers – we zijn
nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen voor
de volgende functies:
▪ voorzitter
▪ lid actiecommissie
Lijkt het je leuk een bijdrage te leveren aan S.H.E.L.L.
of wil je meer informatie? Neem dan contact op via
info@shelloudehaske.nl

AGENDA
Wedstrijdschema’s
bekend gemaakt.

worden

eind

oktober

16 september
Start verkoop loten Grote Clubactie
NIEUWE SPORTKLEDING S.H.E.L.L.
Tijdens de spetterende uitvoering op 7 juli is de nieuwe
sportkleding van S.H.E.L.L. gepresenteerd. Een
geweldig moment! Inmiddels zijn de meeste leden
voorzien van nieuwe kleding (uitgedeeld tijdens de
eerste lessen).
Om de kwaliteit van de kleding te behouden verzoeken
we je om rekening te houden met de volgende
wasvoorschriften:
▪ was het kledingstuk binnenste buiten
▪ was het gescheiden in de handwas met een milde
zeep
▪ kleding NIET:
– in de buurt van een (directe) hittebron of in de
droger drogen of strijken
– in de wasmachine wassen op een regulier
programma, wél op een handwas of
wol-programma
– strijken
– te lang vochtig of nat laten (i.v.m. weervlekken)
– wassen met een wasmiddel met bleek of
chemisch reinigen

22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie, geen lessen!
28 november
Pietengym
30 maart (2019)
Wedstrijd
Kulturhûs, Oudehaske

GCA 2018
Het is weer bijna
zover: zaterdag 15
september start de
Grote
Clubactie
(GCA)!
Met
de
verkoop van loten
verdien je geld voor
onze vereniging. Dit
kunnen we natuurlijk goed gebruiken! En natuurlijk
belonen we de topverkoper én zetten we in op de
superloten. Meer informatie volgt z.s.m.! We hopen op
jullie inzet en verkoopenthousiasme!
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EVEN VOORSTELLEN
We zijn blij met de komst van Larissa, Fleur en Dagmar!
Hieronder stellen ze zich kort voor. We wensen ze veel
succes en plezier bij S.H.E.L.L.!
Larissa van der Woude
Hallo allemaal! Mijn naam is Larissa van der Woude, ik
ben 19 jaar oud en kom uit Gorredijk. Vanaf dit seizoen
zal ik bij S.H.E.L.L. komen les geven. Je zult mij zien bij
de (pre)selectie en bij de Gym+ groepen op de
maandag en dinsdagmiddag. Zelf geef ik al sinds mijn
10e les. Naast dat ik veel les geef ben ik ook nog actief
als turnster en train ik vanaf nu ook bij S.H.E.L.L.. Ik heb
er heel veel zin in en hoop op vele leuke en gezellige
lessen, Tot snel!
Groet, Larissa

Dagmar Dijkstra
Hallo allemaal, vanaf dit seizoen mag ik de secretaris
zijn voor S.H.E.L.L. De laatste maanden van het
afgelopen seizoen heb ik al een beetje gesnuffeld en dit
seizoen zal ik dan ook druk aan het werk voor deze
prachtige vereniging. Laat ik mijzelf even voorstellen:
mijn naam is Dagmar Dijkstra. Ik woon samen met
Simon en wij hebben twee kinderen: Doutsen en Brend.
Doutsen zit al een aantal jaren op turnen, eerst in de
pre-selectie en tegenwoordig in de selectie 1. Brend
heeft wel gegymd, maar tegenwoordig gaat hij liever los
op het voetbalveld. Ik ben 39 jaar en woon in
Haskerhorne. Ik ben al een paar jaar betrokken bij de
vereniging en mag me nu bezig houden met het
bestuur. Ik heb er erg veel zin in. Het is echt een
prachtige vereniging. Voor vragen, trek me vooral aan
de mouw. Ik streef naar een eerlijke en open cultuur
binnen de vereniging.
Groet, Dagmar

Fleur Hingst
Ik, Fleur Hingst, ben inmiddels 16 jaar en ik ga komend
jaar dansles geven bij S.H.E.L.L.. Ik heb zelf mijn hele
leven al gedanst. Ik begon bij de plaatselijke
dansvereniging
en
heb
afgelopen
jaar
de
Jeugddansopleiding in Leeuwarden afgerond. Dansen
is altijd mijn passie geweest en ik breng dit met heel veel
plezier over op anderen :-)
Groet, Fleur

VRAGEN?
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je voor of na
de les bij je leiding terecht of bij het bestuur via
info@shelloudehaske.nl
Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina of www.shelloudehaske.nl.
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